
Kjære partiledere, statsråder og stortingsrepresentanter. 

          Oslo, 11. mars, 2013 

Barnas klimaframtid bestemmes nå! 

 

Verdens barn trenger modige og verdiorienterte politikere som med besluttsomhet tar ledelse i 

klimakampen – om nødvendig med virkemidler som kan oppfattes som upopulære. Klimaendringene 

er allerede i full gang. Miljøagentene og Besteforeldrenes klimaaksjon ser med stor bekymring på at 

det fortsatt ikke kuttes tilstrekkelig i klimagassutslippene i Norge. Vi vil derfor be deg som politiker ta 

klimaendringene mer på alvor, og å handle framtidsrettet.  

 

Vi er opptatte av generasjonssolidaritet, global rettferdighet og det faktum at vi har et moralsk ansvar 

for at det fortsatt skal være gode levekår på jorda vår.  For oss er det avgjørende at dere som 

politikere lever opp til kravene i Grunnlovens §110 b, som lyder: “Enhver har Ret til et Milieu som sikrer 

Sundhed og til en Natur hvis Produktionsævne og Mangfold bevares. Naturens Ressourcer skulle disponeres ud fra en 

langsigtig og alsidig Betragtning, der ivaretager denne Ret ogsaa for Efterslægten.” 

 

Nå har du som politiker en historisk sjanse til å bidra til en bærekraftig framtid for generasjonene etter 

oss, både lokalt, nasjonalt og internasjonalt. Det første som kan gjøres er å gi et klart og tydelig nei 

til oljeboring i havområdene utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja. Her finnes unike verdier i form 

av blant annet kaldtvannskoraller, flokker av spekkhoggere og store sjøfuglkolonier, og her gyter 

verdens største gjenværende torskebestand.  

 

Miljøagentene arbeider for å gi barn troen på seg selv, framtiden og at det nytter å gjøre noe og bry 

seg. Miljøagentene ønsker en jord hvor menneskene vet hva naturen tåler og handler og lever etter 

det. Vi jobber for et renere miljø og en tryggere framtid.  

 

Besteforeldrenes klimaaksjon bygger på overbevisningen om at vi som mennesker bryr oss om 

livskvaliteten til framtidige generasjoner – tilgang på ren luft og vann, mat og husly for alle innbyggere 

på planeten. Barna er fremtiden. Derfor mener vi at det er spesielt viktig at de voksne lytter til dem.  

 

Noe av det barn er best til er å være optimister. De gir ikke opp, men ser alltid nye løsninger 

istedenfor å fokusere på problemer. Vi kan gjøre noe med klimaendringene, og vi kan alltid bli flinkere 

til å ta vare på naturen. Men både barn og besteforeldre er utålmodige. Det  må handles nå. Klodens 

klima og generasjonene etter oss kan ikke vente. 

 

Vennlig hilsen 

 

Miljøagentene        Besteforeldrenes klimaaksjon 
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